V skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS št. 67/93 z nadaljnjimi spremembami), Odloka o
preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uri, RS št. 2612000, zadnja sprememba Ur. l. RS št. 7S/2011), Statuta
Univerze v Ljubljani. sprejetega dne 2 l . 12. 2004 Ur. l. RS R. S/2005 z nadaljnjimi spierneinbreare Pravil o
organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete z dne L. 2. 2015 in na predlog Komisije
m praktično usposabljanje študentov Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete z dne 20, 10. 2015.re Semit
na svoji I redni seji dne 29. I O. 2015 sprejel

POSLOVNIK
KOMISIJE ZA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV
UNIVERZE V LJUBLJANI PEDAGOŠKE FAKUIXF.TE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V ()odcvilili): uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na <Rebe in so zapisani v moški spolni slovnični obliki, So
uporabljeni kot nevtralni 2I1 moške in renske.

č.člen
S tem posloreikom se ureja organizacija in način dela Kornis6e m praktično usposabljanje študentov
Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete iz 95. člena Pravil o organidaciji in delovanju Univerze v
Ljubljani Pedagoške falreltete (v nadaljevanju: Komisija) ter uresničevanje pravic in dolžnosti njenih
članov.
3.člen
Delo Komisije je favn. Javnost se lahko omeji ali izključi samo, če tako =radi zakonitega varovanja koristi
fakultete odloči KorniSija nr predlog katerega od elanov ali dekana če so predmet obravnave podirki zaupne
narave ali listine z oznako milim:treti oziroma tajnosti ali če tako določa zakon C.17.11t171B drug predpis na
podlagi zakona.
Če Komisija sklene, da bo kako vprašanje obravnaval brez navzočnosti javnosti, določi. kdo je lahko peleg
členov komisije navzoč nit soji.

4.člen
Komisija deluje na rednih in izrednih sejah.
Redne seje se praviloma sklicujejo enkrat na lamam v Času študijskp leta od L.oklobra do M. junija
oziroma po potrebi.

5.člen
Komisijo predstavlja predsednik Komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika Komisije.

11.

KONSTITIIIRANJE KOMISIJE.
6.člen

Prvo sejo novoizvoljene Komisije skliče dekan falcullete najkasneje 30 dni po ilTIE110‘

no)

Do izvolitve predsednika Komisije vodiprem sejo novoizvoljene Komisije dekan fakultete.

7.člen
Komisija se konstituira na svoji prvi seji, odsotnih mora biti več kot polovica članov. Komisija je
konstituinara:
- z izvolitvijo predsednika komisije in njegovega nainestrdka.

Kandidata za predsednikra komisije in njegovega namestnika imajo pravico predlagati člani komisije in dekan
fakultete.
Volitve predsednika komisije in njegovega namestnika so praviloma javne, razen če vsaj en član zalLeva
tajne volitve, Izvoljen je kandidat, Id prejme več kot polovico glasov vseh članov komisije. če v prvem
krogu glasovanja nihče od kandidatov ni prejel zadostnega števila glasov za izvolitev, se v drugi Icrog
uvrstita kandidata (ozimna kandidati), ki sta (ki so) prejela (prejeli) v prvem krogu največje število glasov.
če a v drugi krog volitev Uvrstijo trije kandidati, se glasovanje z izločanjem kandidatov ponavlja največ
trikrat. če edini preostali kandidri tudi po zadnjem ponovljene-M krogu volitev ne zbere dovolj glasov za
izvalitev, se postopek volitev prične znova od začetka.

111. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOVICOMISHE
&člen
Čin komisije iMa pravico zahtevati od dekana oziroma drugih organov fakuJtte pojasnita, i so mu
potrebna v zvezi z delom.
9.61en
Član komisije ima pravica in dalLnot da se udeleLuje sej komisije in sodeluje pri delu in odločanju na njih,
član konUsFe, ki se ne more udeležiti seje komisije. mora o tem in o razlogih svojega izostanka obvmtiti
predsednika komisije oziroma v njegovi odsotnosti tajništvo dekanata, najpoznejzdan pred začetkom seje,
rdzen če ten ne more morili zaradi viEr sile.
Predsednik koinisijh mora o svojent izostanku s seje, stniselno upoštevajoč določbo drugega odstavka tega
Člena, obvestiti dekana in tajništvo dekanata. V primeru odsotnosti predsednika komisije .sejo vodi namestnik
predsednika komistie.

Za upraviiEno odsotnost člana komirije štejejo:
zadržanost z dela po predpisih o delmmili razmerjih hi zdravstvanem zavarovanju
- službeno odsotnost po odobritvi dekana fakulteta;
- izredni dopust, odobren v skladu z zakonom,
- zaddanost zaradi okoli)čin. ki se šultjo za vigo silo:
(Migi opravič ivi razlogi.

Oh dveh zaporednih neoprahičeiLli izost
nadaljnjem delu.

10.člen
eje kmnisije se predsednik komisije pogovori

članom o

IV. SEJE KOMISIJE ZA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTIL)ENTOV UL PEF
1. Sklic seje
LEE])
Redne seje komisije sklicuje predsednik komisije (oziroma v njegovi odsotnosti njegov namestnik).
Izredna sejo predsednik skliče na lastno pobudo, na predlog dekana ali ne predlog vsaj treh članov komisije.
12.člen
Izredna seja se skliče. kadar ni pogojev za redno sejo. Izredno sejo skliče prst-dni-k komisije na zahtevo
dekana, najmalF treh članov komisije ali na lastno pobudo. V zahtevi za sklic izredne geje mora biti naveden
obrazložen razlog za njen sklic.
Izredna seja se lahko skliče tudi v krajšem roku, kolje določeno v 13.členu poslovnika. Dnevni red ispedne
seje se lahko predlaga tudi na sami seji. Gradivo o zadevah, o katerih naj komisija odloča na izredni seji, se
lahko predloži Manam konFsije tudi na samt seji.

Izredna seja je lahko tudi kere,,pundenthra.
13,čkn
Sldie seje komisije s predlogom dnevnega reda higradivom se pošlje članom najmrnij pet delovnih dni pred
dnem, določenim za sejo.
Izjemoma sc labk9 gtadivn pošlje članom tudi manj kot pel delovnih dni pred sejo Komisije. O uvrstitvi
takega gradiva na dnevni red seje odločijo člani komisije z več ino glasov vseh prisotnih:članov.

2. Vodenje in potek seje
14.čleo
Komisija veljavno zaseda, če je na seji prisotnih več kot polovica članov komisije.
15.člen
Seje komisije vodi predsednik komisije (ozimna v njegovi odSemosti njegov namestnik).
Predsednik najprej ugotovi pogoje za veljavnost seje in sklepčnost komisije. Če niso izpolnjeni pogoji iz 14.
člena poslovnika, predsednik sejo prekine Za petnajst minut. Če tudi po preteku lep č-asu sklepčnost komisije
ni zagotovljena. sc seja prestat. Za nadavaitie tako prestavljene seje ne Veljajo roki rr. 13.č11141a
poslovnika.
V primem. da se prisotni člani strinjajo,
'
lahko predsednik v lužnih primerih izjemoma odloči, da se seje
izvede ob uri in na dan sklica seje. čeprav niso izpolnjeni pogoji iz' 14. člena poslovnika. SIdep. sprejel na
taki seji je veljaven, če ga naknadno v roku dveh delovnih dni potrdi tako število s seje odsotnih članov
komisije, da 'skupaj s člani komisije, ki se na tako izvedeni seji glasovali za sklep, predstavljajo večino
članov komisije.
I 6.člen
če so pogoji iz 14.člena peslevntica izpolnjeni, predsedujoči na seji obvesti člane o opravičeni in
neopravičeni odsotnosti članov Kornisije s sejg in vsebino obvestila zavede v zapisnik.
komisija nato odloči o dnevnem redu seje. Komisija lahko z vabilom predlagani dnevni rlspnemeni tako,
da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda ali da se predlagani dnevni red razširi z novimi 'ročkami.
Komisija lahko Odloga n rapPiritvi dnevnega reda le, če so razlit& zanjo nastali po skEcil seje in če ke člani
Komisije prejeli govidiVo, ki je, podlaga za WitlbilteV zadeve na dnevni red, do dne seje.
Obvezna prva točka vsake seje Komisija je pregled ingtitve sklepov zapisnika prejšnje s*.
17.elen
Besedo v razprav, dodeli prdsedujoč L Pravico razpravljati imajo Člani Icomisoe, dekan in predlagatelj ločke
dnevnega reda. K razprava seje treba prijaviti z dvigom rolze.
Ko je vrstni red vnaprej priglašenih razpravljavcev izčrpan, predsedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati.
Predsedujoči lahko po lastni preSoji časovno omeji razpravo.
Ko predsedujoči ugotovi, da ni vee priglašenih k razpravi oz. oceni, da nadaljnjarazprava ni več potrebna,
oklene razpravo, Povzame predlog sklepa in izvede glasovanje o predlogu sklepa,
Viden
Predsedujoči prekine delo komisije, če seja ni več sklepčna in ni izpolnjen pogoj iz tretjega odstavka 15.
člena poslovnika ali v drugih primerih, ko tako sklene komisa.
Če je delo komisije Prekinjeno, kor rein ni več sklepčna, ProdSeditioči sejo konča. ne obravnavane točke
oziroma točke,. v kultnih o zadevi ni bilo odločeno, pa Preloži na naslednjo sejo-
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Odločanje
19.člen
e
mg
glasuje
večina nn- zoihelanov komisije. razen kadar je z
Sklep komisije je Veli4Vn° sPrciel, č
zakonom, Statutom Univerze v Ljubljani ah Pravili o organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani
Pedagoške fakultete določeno drugače.
20.nen
Komisija praviloma odloča z javnim glasovalnem
S tajgi glasovanjem odloča, kadar je to določeno z zakonom, statutom Univerze, poslovnikom ali če v
posarnemill primerih take z glasovagemOdloči Večina članov komisije,
21.člen
Glasovanje ne °prosi po končani razpravi o predlogo katerem se odloča.
22.člea
Jano glasovanje se opravi z dvigovanjem rok. Predsedujoči najprej pozove članu komisije, da glasili* za
sprejem predlaganega sklepa. Če predlog ni bil izglasovan soglasno, ingsedujcgi pozove člane komisije, ki
niso glasovali za sprejem sklepa, de se izrečejo, ali glasujejo proti sprejemu predlaganega sklepa. člani se
izrečejo tako, de na 17021V predsedujočega komisiji za ginSovenje dvignejo roko.
23.čien
Predsedujoči po vsakem op' agenem glasovanju gotovi in °bigi izid glasovanja.
24.člen
Taina ee glasuje z glasovnicami. V primeru ta nega glasovanja predsedujoči prekine sejo za 10 minut. V
prekingi predsednik Komisije, ob pomoči člana, ki skrbi Za pripravo zapisnika, poskrbi za priprava'
glasovnic za rajno glasčovaine Glasovnim M) en ke velikosti, Oblike in barve.
Glasovnica megle predlog. o katerem se odloča in pod njim opredelitev »ZAsiii »PROTI«. Beseda MIA«
je na levi strani glasovnice in beseda »PROTI« na desni. član glasuje tako. da oblcrog besedo »ZA« ali
»PROTI«.
Po končanem glasovanju predsedujoči razglasi izid glasovalna io ga zapisniško evidentira-

Zapisnik
25.člen
O delu na seji koniisije m piše zapisnik.
Zapisnik obsega podatke o kraju in času seje, udeležbi na seji iii glavne podatke o delu na seji. zlasti o
predlogih. o katerih seje razpravljalo. o sklepih, ki so bili na seji sprejeli in u izidih glasovanja o posameznih
zadevah. član komisijo ima pravico zahtevati tudi zapis drugih &igo ali navedb.
26.Zien
Za pisanje zapisnika Bkrbi zapisnikar, ki ga člani Komisijo imenujejo nu seji izmed sobe.
Zapisnik je sprejet, ko ga podpiše predsedujoči
Čistopis zapisnika mora biti narejen najkasneje v petih (5) delovnih dueli po dnevu seje in predan v
overovitev predsedujočemu. Zapisa& gre bili najkasneje v desetih (10) delovnih dneh od dno sejo
objavljen na spletni 'strani Pedagoške fakultete, en nagnjen izvctd, podpiaan s strani predzedujočega ne seji
pa izrečen v tajništvo fakultete.
Tajništvo dekanata poskrbi za predlo:Mg zapisniku gicanu Univerze v Ljubljani Pedagoške fakulteto v
nedolge odločanje.
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21.21en
Zapisniki in gradivu sej komisije se tiri cta hrani v tajništvu thkultete, nato pa se trajno arhivira v arhivu
fakaltme.

RAZLAGA POSLOVNIKA
2/1.Plen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe pmloanika, je •za razlago poslovnika pristojen dekan
fakultete.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29.aeo
Ta poslovnik prične veljati naslednji dan po sprejemu in objavi na oglazni deski Univerze v Ljubljani
Pedagoške fakultete ter spletni strani Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete.
Posloamik je bil objavljen dne 20. 11.2015.

V Ljubljaai,20. 11. 2015
Predsedujoči Senatu tJL PEF
Dekan
iar profl dr. dan ' Krek

2ig fakultete:

